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. Identifica quins són els VALORS del Servei de Joventut, tenint en compte els 

paràmetres següents. 

 

 

 

 

 

 

VALORS DEL SERVEI DE JOVENTUT 
 
1.La diversitat i la multiculturalitat, el respecte i la suma de creences, ideologies i cultures diverses. 
Participació activa amb opinió i acció 
Responsabilitat dels actes i opinions 
Actitud oberta i positiva envers les noves idees i tecnologies 
2. 
Acompanyament en l’emancipació i autonomia dels joves 
Proximitat 
Disminució de desigualtats 
Resiliència 
Acompanyament –proactiu 
Participació activa  
Presa de decisions 
Arrelament  
 
3. 
- Els valors que identificaría amb el servei de joventut serien els següets:  
- Tranversalitat en les accions. 
-  Proximitat en l’atenció. 
-  Potenciació de la participación juvenil. 
-  Fem pedagogía del civisme. 
-  Cooperacció: tot l’equip treballem conjuntament per arribar a un objectiu comú. 
-  Igualitari per que oferim  les mateixes oportunitats a tothom. 
- Atenció personalitzada i integral del joves. 
- Solidaritat 
 
4. 
• Conciencia de que els joves també tenen drets i dueres. 
• Comunicació 
• Respecte cap a ells i cap als altres. 
• Acompanyament 
• Gestionar les emocions 
 
5. regidors g i op 
 
-:Tenir valors de grup , integració , respecte i solidaritat amb tots els companys siguin d’on siguin. 
Un compromís amb el que se li demana  tant a la feina com en qualsevol tasca a fer. No tenir 

VALORS 
 

 Conjunt de principis, creences i regles corporatives i compartides que inspiren, regeixen i 
regulen el funcionament i la gestió de l’organització. 
 

 Constitueixen la filosofia institucional i el suport de la cultura organitzacional. En qualsevol 
organització sempre hi ha valors, és positiu explicitar-los. 
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diferències de sexes amb totes les coses a desenvolupar en conjunt. Participació en actes i les coses 
que es fan del poble . Implicació i cooperació.  
 
: Segons la meva opinió, els valors que constitueixen el servei de joventut han de ramificar-se a partir 
del gran valor del Bé comú. El Bé comú entès com allò que és compartit i que és beneficiós per a tots 
o gran part dels membres d'una comunitat determinada. 
El valor del bé comú defineix la persona, en aquest cas el/la Jove com a persona essencialment 
comunitària, en un context relacional interconnectats amb els altres i amb l’entorn. 
 
Per aquest motiu no es pot entendre aquest servei amb uns valors únicament des de la perspectiva 
dels joves sinó amb una dimensió més amplia de societat per tant de forma comunitària. 
 
Del Valor del Bé comú se’n desprendrien valors com la solidaritat, el cooperativisme, el civisme, 
consciència, autoconeixement, emprenedoria, respecte a les diferències individuals. 
 
-: 
El compromís i la dedicació a la consecució dels objectius.  
La disciplina.  
El treball en equip. 
La solidaritat.  
El compromís amb la societat.  
El laïcisme.  
El diàleg i debat amb respecte de altres opinions.  
La companyonia.  
Els valors republicans, però no com a forma de govern, sinó com el concebien els filòsofs grecs a 
l'antiguitat 
 
- Apoderament dels i les joves del poble 
- Participació “ 
- Autoorganització, autogestió “ 
- Promoure i garantir l’autonomia dels i les joves 
- Cooperació 
- Solidaritat 
- Diversitat 
- Interculturalitat 
- Educació 
- Coproducció de les polítiques de joventut amb les entitats i els/les joves 
- Equitat i igualtat 
- Inclusió 
- Respecte i no discriminació 
- ‘Intergeneracionalitat’ 
- Transversalitat 
- Cohesió i connexió entre els barris 
- Proximitat 
 
# joves:proximitat, informatiu, llibertat creativa, col·laborar, motivació, suport, civisme, estudiativa, 
sempreambtu, superar-te a tu mateix, sociabilitat, ajuda, ser respectuós, entretenida, col·laboració, 
familiar.  
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Per tacxedo: 
roximitat, informatiu, llibertat creativa, col•laborar,  
suport, civisme, estudiativa, sempreambtu, superar-te sociabilitat,  
ajuda, ser respectuós, entretenida, col•laboració, familiar.  
Participació  
Autoorganització, autogestió  
Promoure i garantir l’autonomia joves 
Cooperació 
Solidaritat 
Diversitat 
Interculturalitat   
Coproducciópolítiques de joventut  joves 
Equitat igualtat 
Inclusió Respecte nodiscriminació 
Intergeneracionalitat Transversalitat 
Cohesió i connexió  
Proximitat 
 treballequip solidaritat.  
 compromís  societat.  
laïcisme diàleg  debat  respecte opinions.  
companyonia.  
Acompanyament l’emancipació autonomia  joves 
Proximitat 
Disminució  desigualtats 
Resiliència 
Acompanyament –proactiu 
Participació activa  
Presa de decisions 
Arrelament  diversitat   
respecte  suma  creences, ideologies i cultures diverses. 
Participació activa  opinió  acció 
Responsabilitat  actes opinions 
Actitud oberta  positiva idees  tecnologies 
 valors  identificaría servei joventut   
Tranversalitat  
Proximitat l’atenció. 
Potenciació  participación juvenil. 
pedagogía l civisme. 
Cooperacció comú. 
Igualitari  oportunitats  tothom personalitzada integral Solidaritat 
Conciencia  drets  dueres Comunicació 
Respecte caltres. 
Acompanyament 
Gestionar  emocions 
integració  respecte 
solidaritat  companys  compromís  Participació  
 Implicació  cooperació 
Bé comú.compartit comunitat  
 relacional interconnectats a l’entorn. 
comunitària. 
 solidaritat cooperativisme civisme consciència, autoconeixement 
 emprenedoria, respecte  diferències individuals 
 disciplina.  
 treball en equip. 
 solidaritat.  
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compromís amb la societat.  
laïcisme.  
diàleg debat  respecte altres opinions.  
companyonia.  
l'antiguitat 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


